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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Vůči teoretickému koncipování studie nevznáším žádné výhrady. Jedná se o značně aktuální
téma, kde je zřejmá zcela přímá vazba na praxi v rámci Ministerstva vnitra České republiky
a nestátních aktérů. Po „manuálu“ na dané téma je velká poptávka, což mohu potvrdit
z vlastní zkušenosti (komunikace s potenciálně ohroženými firmami a jejich aktivní hledání
podobných příruček).
Jedná se o ucelenou studii, navazující na existující domácí a zahraniční studie, které dále
doplňuje a rozvíjí. „Polotovar“ manuálu představuje dobrý základ pro další dopracování,
s důrazem na jeho větší čtivost a co nejdokonalejší check-listy. Britský model, perspektivně
obohacený o postřehy z Nizozemska, přizpůsobený domácímu prostředí, by byl zřejmě
optimálním řešením. Velkou roli sehrává i grafická úprava, zalomení a doplnění o rámečky
„nejlepší“ a „nejhorší“ praxe, kontaktní údaje a případně i ilustrace, které text učiní obecně
vzhlednější. Na zvážení je i modulová forma, kdy jednotlivé listy existují samostatně,
a mohou být přidány nebo vyjmuty podle potřeby a podle situace.
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